
 

AD\1020380HU.doc  PE526.096v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

  

 EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014 

 

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
 

2013/2228(DEC) 

20.2.2014 

VÉLEMÉNY 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére 

az Európai Vasúti Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

(2013/2228(DEC)) 

A vélemény előadója: Michel Dantin 

 



 

PE526.096v02-00 2/4 AD\1020380HU.doc 

HU 

PA_NonLeg 



 

AD\1020380HU.doc 3/4 PE526.096v02-00 

 HU 

JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék a 2012-es pénzügyi év vonatkozásában 

szabályszerűnek minősítette az Európai Vasúti Ügynökség elszámolásait; 

2. tudomásul veszi, hogy az ügynökség éves költségvetése 2012-ben 25,8 millió euró volt a 

kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy a végrehajtás aránya 

94,9% volt; 

3. emlékeztet az ügynökségnek az európai vasúti rendszerek biztonságának és 

átjárhatóságának biztosítása terén betöltött fontos szerepére; továbbá emlékeztet arra is, 

hogy az ügynökség hatáskörei jelenleg felülvizsgálat tárgyát képezik a negyedik vasúti 

csomag keretében; az ügynökség hatásköreinek megerősítése esetén ragaszkodik ahhoz, 

hogy az ügynökség megkapja azokat a pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat, amelyek 

lehetővé teszik feladatainak sikeres végrehajtását; 

3a. egyetlen székhely kialakítására szólít fel; a szűkös forrásokkal való takarékoskodás és az 

ügynökség hatékonyságának növelése érdekében az ügynökséget egyetlen, 

tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető székhelyen kell elhelyezni; 

4. megjegyzi, hogy az ügynökség által a belső ellenőrzés vizsgálatának terén működtetett 

rendszer változását követően a Számvevőszék bizonytalanságokról számolt be e terület 

megfelelő működésével kapcsolatban; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, mely 

szerint az ügynökség belső ellenőrzési koordinátorának mielőbbi kinevezésével számol; 

5. megállapítja, hogy a Számvevőszék megjegyzése szerint az ügynökség nem tartotta be az 

ikt-tevékenységek folyamatosságával kapcsolatos belső ellenőrzési normákat; kéri az 

ügynökséget, hogy tegye meg a megfelelő javító intézkedéseket; 

5a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a jelentkezők tekintetében az átláthatóság és az 

egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a 2011-ben megkezdett intézkedést folytatva az 

ügynökség mihamarabb javítson személyzeti felvételi eljárásain. 

6. javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az Európai Vasúti Ügynökség 

ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 
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